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Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě
ustanovení §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v platném znění, vydává tuto směrnici:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata),
možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Článek 2
Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Článek 3
Stanovení základní částky úplaty:
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 na základě
vyhl. 43/2005 Sb. § 6. odst. 2. je stanovena částkou 400 Kč pro děti přihlášené
k pravidelné celodenní docházce.
2. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů
EU, pokud
a. mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
b. jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
c. jsou azylanty,
d. jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
e. jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné
ochrany.
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Článek 4
Bezúplatné povinné předškolní vzdělávání
Bezúplatné povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je poskytováno dětem,
které dovrší minimálně pět let do 31. 8. 2018. Vztahuje se tedy i na děti s odkladem školní
docházky.
Článek 5
Osvobození od úplaty
1. Na základě písemné žádosti ředitelka školy formou individuálního rozhodnutí od úplaty
osvobodí:
a. zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b. zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku
na péči,
c. rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
d. fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže, a to do 15. dne v příslušném měsíci.
2. Osvobození od placení úplaty nemá odkladný účinek. V případě, že zákonnému zástupci
dítěte bude příslušným odborem úřadu práce dávka státní sociální podpory na některé
čtvrtletí odebrána, je plátce povinen doložit o tom potvrzení a úplatu za toto období
uhradit v plné výši, i zpětně.
Článek 6
Stanovení úplaty v případě přerušení, omezení provozu nebo v době hlavních prázdnin
1. V měsících červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání shodná podle čl. 2. a čl.
3.
2. V případě přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů daného
měsíce bude částka úplaty poměrně ponížená dle délky přerušení a včas písemně sdělena
zákonným zástupcům na přístupném místě (v šatnách). (V případě uzavření MŠ po dobu
celého měsíce je úplata 0,- Kč).
3. Zákonní zástupci mohou požádat ředitelku školy dle čl. 5 o osvobození úplaty na základě
prokázání patřičných dokladů odevzdaných v MŠ v předem stanoveném termínu.
Článek 7
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního
měsíce, a to hotově u ekonomky mateřské školy nebo bezhotovostní platbou na účet školy.
V případě zahájení docházky dítěte v průběhu kalendářního měsíce je úplata splatná v plné výši
v den nástupu dítěte do mateřské školy.
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Článek 8
Sankce
Ředitelka mateřské školy bude postupovat dle Zákona 561/2004 Sb., § 35 odst. 1 písm. d.
v platném znění.
Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za
vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je dle Vyhlášky č.
14/2005 Sb. a 43/2006 Sb. ods.6, vše v platném znění, je stanovena na období: od 1.
září 2018 do 31. srpna 2019.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 a je platná pro školní rok 2018/2019.
Zároveň se tímto ruší Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro
školní rok 2017/2018 včetně dodatků.

Mgr. Stanislava Korcová
ředitelka školy

Příloha:
Stanovení základní částky výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019.
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